Ansökningsförfarande och Mottagande av Bostad
Du kan börja söka bostad via blanketter som finns tillgängliga på denna
webbplats. Din ansökan sänds till oss elektroniskt och i pappersversion
som är undertecknad. Skriv ut blanketten när du har fyllt i den och sänd
den via webben, underteckna och posta den till oss på adress



Fastighets Ab Arcada Nova
Jan-Magnus Janssons plats 1
00550 Helsingfors

Ansökningshandlingarna skall uppta följande information:
1)

Person- och kontaktuppgifter.

2)

Uppgifter om studier (högskola, universitet). Ett aktuellt
studieintyg bifogas ansökningshandlingarna.

3)

Uppgifter om bostadsbehov och familjeförhållande.

4)

Uppgifter om ev. nuvarande bostad (adress, storlek, antalet
boende, besittningsrätten till bostaden)

5)

Uppgifter om medlemskap och aktiviteter i ägarsamfund, i
ämnesförening, nation och föreningar (kvittens över erlagd
medlemsavgift till något ägarsamfund eller till någon nation
vid Helsingfors universitet bifogas).

6)

Önskemål om typ av bostad (etta, tvåa som kompisboende
eller som parboende, större kompislägenhet, familjelägenhet
eller lägenhet anpassad för rörelsehämmade) samt om vem
eller vilka den sökande önskar dela lägenhet med.

7)

Uppgifter om inkomster och förmögenhet för samtliga som
ansöker om bostaden (skatteintyg bifogas).

Om du erhåller en bostad gäller följande villkor:
Du kan tacka nej till att ta emot anvisad bostad en gång. Om du tackar
nej till den bostad vi erbjuder en andra gång makuleras din ansökan.
Alla sökande som inte erhåller bostad ställs i kö. Om en bostad som
du kvalificerar för blir ledig under året har du möjlighet att få rätten till
den. Om du står i kö måste din ansökan förnyas vid följande ordinarie
ansökningsomgång, som anordnas följande år i april, för att vara giltig.
För alla andra bostäder än familje- och parbostäder görs hyresavtal i
regel separat med varje boende, dock så att alla i en bostad solidariskt
ansvarar för de gemensamma utrymmena.
För familje- och parbostäder kan det göras ett enda hyresavtal för
bostaden i fråga, vilket innebär att alla boende inte måste vara
heltidsstuderande. Inkomst- och förmögenhetsgränserna enligt i stöd av
lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
fastställda kriterier (bl.a. förf.saml. 1191/2001 och 446/2004) gäller dock
också par- och familjebostäder (även i bostaden boende icke
studerandes inkomster och förmögenhet beaktas vid bedömningen av
huruvida kriterierna uppfylls).
När du fått meddelande om att du erhållit bostad (i månadsskiftet
maj-juni) bekräftar du din avsikt att ta emot bostaden genom att erlägga
avgiften för säkerhet (500 euro för ettor, 400 euro/pers. i
kompistvåor, 700 euro för tvåa, 900 euro för treor och fyror) till ett av
hyresvärden angivet konto – inom juni månad. Om du tilldelats
lägenhet vid annan tidpunkt än vid ordinarie ansökningsomgång
meddelar disponenten utsatt tid.
Om du inte bekräftar att du tar emot bostaden inom utsatt tid förfaller din
ansökan och bostaden i fråga ges till följande sökande på kölistan.
Nycklarna kan du kvittera vid tiden för hyrestidens inledande när du
ingått hyresavtal och uppvisat verifikat på att hemförsäkring har
tecknats och betalts.

